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  حممدحممدَعلَمِين َعلَمِين 
  )2احللقة (
  

  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  ،احلمد هللا رب العاملني
- هري فيقول اإلمام الز  ،-صلى اهللا عليه وسلم- النيب بسريةِ  -رمحهم اهللا-اهتم السلف الصاحل 
نيالم يقول يف علم املغازي: "ع -وهو من أئمة احلديث واآلخرة". الد  

  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبإذا أردت أن تفوز يف دنياك وأن تفوز يف أخراك؛ فعليك بسرية 
يقـول:  -اجلليـل سـعد بـن أيب وقـاص الصحايبحفيد -بن سعد بن أيب وقاص  حممدإمساعيل بن 

هــذه مــآثركم  ،ول يل: يــا بــينويقــ ،وســريته -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيب"كــان أيب يعلمنــا مــآثر 
  ومآثر آبائكم وأجدادكم".

مـوي يف دمشـق أن ُحيـدث كـان يـأمر أحـد العلمـاء يف اجلـامع األ  -رمحـه اهللا-عمر بن عبد العزيز 
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل - النيبالناس بسرية 

ص إحــدى العشــيات كــان خيصــ  -رضــي اهللا عنهمــا-اجلليــل عبــد اهللا بــن عبــاس  الصــحايببــل إن 
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبفيعلم الناس مغازي 

أن تعرف  ،-السالمو  الصالةعليه - النيبحنن حباجة إىل أن هذه األجيال القادمة أن تعرف سنة 
ــنة حــىت تكــون واقًعــا عمليــا يف حيــام ،مواقفـه ة  ،أن تتعامــل مــع هــذه الســيبنــتعلم ســنصــلى - الن

  .السالمو  الصالةعليه -به  واقتداءً  ياً تأسألن يف تعلمنا لسريته  -وسلم عليه اهللا
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  جل وعال؟-ماذا يقول اهللا 
- يبطيـب كيـف نتأسـى بـالن  ،]21: [األحـزاب ﴾َحَسـَنةٌ  ُأْسـَوةٌ  اللـهِ  َرُسـولِ  ِفـي َلُكـمْ  َكانَ  َلَقدْ ﴿ 

  وحنن ال نعرف سريته؟ -صلى اهللا عليه وسلم
  .السالمو  الصالةعليه -البد أن نتعلم سريته  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبأسى بإذن حىت نت
عليـه -فال نـيب بعـده  ،ني واملرسلنيالنبيأيًضا ألنه خامت  -السالمو  الصالةعليه - النيبنتعلم سرية 

ـــالمو  الصـــالةأفضـــل  الس-  اهللا الـــد جـــل وعـــال-قـــال اهللا  كمـــا  ،وأكمـــل علينـــا النعمـــة ،نيبـــه أمت- 
ْســَالمَ  َلُكـمُ  َوَرِضــيتُ  نِْعَمتِــي َعلَــْيُكمْ  َوأَْتَمْمـتُ  ِديــَنُكمْ  َلُكــمْ  َأْكَمْلــتُ  اْليَــْومَ ﴿ : [املائــدة ﴾ِدينًــا اْإلِ

3[.  
إجياد حلول وخمارج للفـنت الـيت تعصـف ـذه  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبأيًضا يف قراءتنا لسرية 

-قـام شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  ،ملغـول والتتـار علـى دمشـق وضـج النـاس وقلقـواملـا دخـل ا ،مةاأل
 ،أعظـم مـن هـذا" بظروفٍ  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبلقد مر  ،الناس أيهاويقول: " -رمحه اهللا

وَمْن معـه  -عز وجل-يف اخلندق وقد جناه اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-وذكرهم مبا حدث للنيب 
  ؤمنني.من امل

عز -لربه  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبيف السرية جتد ُذل  ،فاؤلوجتد الت  ،ففي السرية جتد األمل
  وجل.

  حينما تعصف به الكروب؟ يف غزوة بدر أين كان؟ النيبأين جتد 
؛  -جــل وعـــال-يف غــزوة األحــزاب كــان قائًمــا يــدعو اهللا  ،-جــل وعــال- كــان قائًمــا يــدعو اهللا

جتـد أنـه يقـف يف حمرابـه فيبتهـل إىل  -صلى اهللا عليه وسـلم- النيباخلطوب إذا عصفت ب فكانت
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صر اليت تكون أيًضا يعمل بأسباب الن  -السالمو  الصالةعليه - النيبوجتد أن  ،-جل وعال-ربه 
  سبحانه وتعاىل.-سبًبا يف النصر وتلمِس الفرِج من اهللا 

تعلمــون اآلن نعــاين معانــاة مــن  ،عملــي لإلســالم تطبيــقٌ  -عليــه وســلمصــلى اهللا - النــيبيف ســرية 
 ،وفيـه العلـم ،فيـه الرمحـة ،ديـن عظـيم ،اإلسالم دين رائـع ،االنفصام النكد الذي يعيشه املسلمون

لكن يف املقابـل إذا  ،وفيه كل املعاين اإلنسانية اليت يبحث عنها اإلنسان ،وفيه الرأفة ،وفيه التقدم
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبت إىل بعض املسلمني جتد أم قد ابتعدوا عن منهج نظر 

فـأتى إليـه أحـد  ،وأتذكر أنه يف الواليات املتحدة األمريكية كان أحـد اخلطبـاء يقـف أمـام املسـجد
 رك أمام اجلامع.النصارى وقال له: أريد أن أصو  

  الم.ولكن جتلس معي أعرض عليك اإلس ،فقال: ال بأس
  قال: حسًنا.

فقال هذا النصراين: إن يوم اجلمعـة مـن أحـب األيـام الـيت ، عليه اإلسالم فوجد لديه قابليةعرض 
واجتمعـــت أرواحهـــم وأبـــدام  ،يـــذهبون إىل املســـجد وقـــد تطيبـــوا وتنظفـــوا ،أرى املســـلمون فيهـــا

  وأجسادهم؛ فأريد أن أحضر معكم يف املسجد.
وال خطبـُت عــن  ،طبــُت عـن القــرآنوال خ ، مــا خطبـُت عــن اإلسـالميقــول صـاحبنا: واهللا ،حضـر
رضي اهللا -ولكين خطبُت عن أحد أتباعه وهو عمر بن اخلطاب  ،-صلى اهللا عليه وسلم- النيب
وكيــف غــري  ،بعــد اإلســالم -رضــي اهللا عنــه-وعــن حالــه  ،حتــدثُت عــن عمــر قبــل اإلســالم ،-عنــه

  ذب أخالقه.وكيف شذب وه ،اإلسالم من روحه
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إذا كان قال:  -وما أعظم هذه الكلمة!-قال يل كلمة  ،أقبل علي  الصالةيقول: ملا انتهيُت من 
علــى هــذه املبــادئ  -رضــي اهللا عنــه-واألخــالق؛ فكيــف مبـَـن رىب عمــر  ئواملبــادعمــر ــذه القــَيم 
  والقَيم واألخالق.

 ،ليعـــود بعـــدها فـــُيعلن الوحدانيـــة هللا يـــه وســـلمصـــلى اهللا عل النـــيبمث غـــاب أســـبوًعا يقـــرأ يف ســـرية 
  ا رسول اهللا.حممدً وأشهد أن  ،فيقول: أشهد أال إله إال اهللا

ما أعظم اإلسالم  ،مة بني القول وبني العملكان يتحدث أيًضا عن هذا التباين الذي تعيشه األ
  .السالموأمت  لصالةاعليه أفضل -لكن أتباعه ال يعملون بسنة سيد املرسلني  ،من دين

  أيًضا نتعلم السرية ألننا نرى فيها ديًنا قابًال للتطبيق.
 ،ظهر أنـاٌس حـاولوا أن يـدعوا النـاس إىل مبـادئهم وإىل قـيمهم -السالمو  الصالةعليه - النيبقبل 

 ،املدينـة الفاضـلة"مث أتى بعده الفارايب فألف " ،أفالطون ألف كتاب "اجلمهورية" ،حىت الفالسفة
ـــس  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- النـــيببينمـــا  ،قـــيم ومبـــادئ لكـــن ال ُتطبـــق علـــى أرض الواقـــع يؤس

يف املســجد فينطلــق بــه النــاس  -صــلى اهللا عليــه وســلم-الــذي يقولــه  ،حلضــارة عظيمــة ــذا الــدين
وبعـد أن كانــت  ،اهلـاويُغـري ح ،بـه هـذه األمـة -عـز وجــل-فيصـنع اهللا  ،مجيًعـا يف كـل أحنـاء العـامل

  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -راعية للغنم أصبحت ترعى األمم بفضل دعوته 
مـــن خالهلـــا نســـتطيع أن نعـــرف أســـباب  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- النـــيبأيًضـــا يف معرفتنـــا بســـرية 

عـض اآليـات وب ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبالقـرآن إمنـا نـزل علـى قلـب  ،النزول ونفهم القـرآن
يف  -رضـي اهللا عنـه-ومن ذلك حينما خرج عبد اهللا بن حذافـة  ،والسور نزلت بناًء على أسباب

 أَيـَهـا يَـا﴿ :يقول -عز وجل-فقال هلم: أليس اهللا  ،سرية مع بعض أصحابه؛ فكأنه وجد عليهم
  ؟]59: [النساء ﴾ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوُأوِلي الرُسولَ  َوَأِطيُعوا اللهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الِذينَ 
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  قالوا: بلى.
  قال: إذن امجعوا يل حطًبا.

  مجعوا احلطب؛ قال: أضرموا فيه النار.
  فأضرموا النار؛ قال: ألقوا بأنفسكم فيها.

  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبفهموا أن يُلقوا بانفسهم تطبيًقا لقول 
إال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- حمـدواهللا مـا آمنـا مب ،علـى رسـلكم ،فقام شـاب مـنهم قـال: يـا قـوم

  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبأفنلقي بأنفسنا فيها؟! حىت نسأل  ،فرارًا من النار
عليـه -مث قيد الطاعـة  ،»اهَ نْـ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ وهَ لُ خَ دَ  وْ لَ «قال:  -السالمو  الصالةعليه - النيبفسألوا 
  .»وفَ رُ  املعْ ِيف  ةُ اعَ ا الط إمنَ «ال: فق -السالمو  الصالة

فيــه كاتــب  ،ألن البشــر ال يســتغنون عــن الــوحي -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبأيًضــا نــتعلم ســرية 
وال حيتاج  ،يقول: اإلنسان ال حيتاج الوحي ،روسي ملحد ألف كتابًا أمساه "اإلنسان يقوم وحده"

  إلنسان يقوم وحده.ا ،وليس حباجة إىل قرآن وال سنة ،الرسالة
 ،اإلنسان قد يعرف معاين السعادة باجلملة ،فبحث آخر فوجد أن اإلنسان ال يقوم بدون الوحي
ف آخر كتاب "اإلنسان ال يقوم وحده" فأل  ،لكن تفاصيلها ال يهتدي إليها إال عن طريق الوحي

  ردا على كتاب "اإلنسان يقوم وحده".
 ــحابةف علــى دوافــع أيًضــا نتعــرف علــى الســرية لنتعــروهــذه مــن األمــور  -رضــوان اهللا علــيهم- الص

  الصـحابةبعـض املستشـرقني يقـول لـك:  ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيباليت يُـؤَذى فيهـا صـحابة 
  كانوا يتوسعون يف البلدان حبثًا عن أيش؟

  وعن النساء. ،وعن التوسع ،عن املال
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ربعـي بـن عـامر  ،لوجدنا أن األمـر خمتلـف -رضوان اهللا عليهم- الصحابةبينما لو أتينا إىل دوافع 
  ملا وقف أمام رستم قال: ماذا تريدون؟

إىل سـعة  الـدنياومـن ضـيق  ،قال: اهللا ابتعثنـا لنخـرج العبـاد مـن عبـادة العبـاد إىل عبـادة رب العبـاد
  ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم. ،واآلخرة الدنيا

ــه ســؤاًال آخــر  ــم؟ مــن أنــتم؟   ،للمغــرية بــن شــعبةفوج ــا ال نأبــهقــال: ألســتم أنــتم العــرب الــذين كن
مت؟ كيف تغري  

العــرب  ،وإمنــا كنــا إذا أردنــا أن نعــاجلكم دفعنــا لكــم بــبعض األعــراب ،واهللا مــا كنــا نلقــي لكــم بــاًال 
  أّما أن حنرك جيوشنا لقتالكم؛ واهللا ما كان خيطر ببالنا! ،مثلكم يقاتلونكم

  رضي اهللا عنه؟-ماذا قال له املغرية ف
أتينـاكم بـأمر اهللا  ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم-وبـأمر نبينـا  ،أتيناكم ذا الدين"باختصار: -قال له 

فــإن قبلــتم فــواهللا هلــو خــري  ،ونــدعوكم إىل اإلســالم ،لنصــدق وعــده وننجــز موعــوده -جــل وعــال-
وإن أبيـتم مل حيـل لنـا إال  ،-جـل وعـال-اب اهللا فـيكم كتـ لـفُ وخنَُ  ،ونعود إىل أرضنا وديارنا ،لكم

وواهللا  ،فـــــإن أبيـــــتم فـــــال واهللا حـــــىت نقـــــاتلكم ،وإن أبيـــــتم فعلـــــيكم اجلزيـــــة ،أن نعـــــاطيكم القتـــــال
أرضــكم وأمــوالكم  -عــز وجــل-وقــد أورثنــا اهللا  ،إلســالمكم أحــب إلينــا مــن بقــائكم علــى الكفــر

  ودياركم وأبناءكم".
  -عز وجل-ودين اهللا  ،وهي أم يدعون إىل هذا الدين العظيم ،إذن كانت لديهم قيمة عظيمة

  اإلسالم انتشر بالسيف. إنكما تقول القاعدة عند بعض املستشرقني: 
  جل وعال.-لكنه انتشر يف األغلب بدعوة املسلمني إىل دين اهللا  ،اإلسالم انتشر بالسيف

  كيف دخل إليهم اإلسالم؟  ،مليون مسلم 265بلد فيها أكثر من  ،تأملوا يف أندونيسيا
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 ار ،عاةدخل اإلسالم إليهم أيًضا ليس عن طريق الدا عن طريق التج ـاجر  ،وإمنويف الغالب أن الت
ـــار املســـلمني ذهبـــوا إىل أولئـــك القـــوم ،-جـــل وعـــال-مـــن أكثـــر َمـــْن يُبعـــُدَك عـــن اهللا  لكـــن التج، 

  فكان سبًبا يف دخوهلم اإلسالم. ،عفافدق واألمانة والرأوا منهم الص  ،عرضوا عليهم اإلسالم
ـــاحل ايـــكينيف أفريقيـــا مررنـــا يف   ـــاٍر مســـلمني فوجـــدنا آثـــارَ  ،مبنـــاطق ضـــخمة علـــى السمـــا هـــي  ،جت

  آثارهم؟
لوا فيهـا إذا دائًما جتد أن آثـارهم عبـارة عـن مسـاجد كـانوا يبنوـا علـى السـاحل مـن أجـل أن ُيَصـ

  صلى اهللا عليه وسلم.- دٍ حمم ويدعوا الناس إىل دين  ،حضروا
 -صلى اهللا عليه وسلم-ا حممدً ُج ا هذا املعىن: هو احلديث أن أيًضا من األمور املهمة اليت نُعالِ 
- حممـدبطولـة ، أو ألن هناك بعض الكتب تقول: الـزعيم اخلالـد ،يف بعثته مل يكن يؤسس مللك

  األمساء كلها ال تُقّر.؛ وهذه حممدعبقرية ، أو -صلى اهللا عليه وسلم
ـَـ«وقــال:  -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبأمــا امللــك: فقــد ُعــِرَض امللــك علــى  ا اهللاُ إمن - عــز  وجــل- 

 اهللاُ  مَ ُكــ حيَْ ىت َحــ ِربُ ْصــم أَ يــتُ أبَ  إنْ وَ  ،ةِ رَ اآلِخــوَ  الــدنيا ظكــم ِيف و حَ ُهــفَـ  مْ بلــتُ قَ  فــإنْ  ،ينِ ذا الــدِ  َــِين ثَــعَ ابتَـ 
  .»نيَ مِ اكِ احلَ  ريُ خَ  هوَ م وَ كُ ينِ بَ  وَ يِين بَ 

 ن هلذا املعـىن عـمـيبوقد تفطـاس بـن عبـد املطلـب -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـة   ،العبيف فـتح مك
أن يُرَي أبا سـفيان مكانـة  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبفأراد  ،كان أبو سفيان وقتها عل الشرك

ـــرتَـ مُ  نـــدَ عِ  ذهُ ُخـــ«فقـــال للعبـــاس:  ،املســـلمني وعـــددهم ـــاجعَ وَ  ،عٍ َف   ادِ دَ َعـــ أَ َىل إِ  رُ نظُـــيَ  هُ ْل
ُ
 ،»منيَ ســـلِ امل

فقـال أبـو  -صـلى اهللا عليـه وسـلم النيبكتيبة -فتتقدم األعداد كتائب حىت أتت الكتيبة اخلضراء 
  سفيان للعباس بن عبد املطلب: لقد أصبح ُملك ابن أخيك عظيًما.

ا النبوة.وإ ،إنه ليس ملك ،قال: يا أبا سفيان   
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ا النبوة. ،قال: صدقت إ  
 ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم- حممـدال يستطيع أحد أن يستميل كل هـذه القلـوب إال شـخص مثـل 

َفْقــتَ  لَــوْ ﴿ جــل وعــال:-وكمـا قــال اهللا   َوَلِكــن  قـُلُــوِبِهمْ  بـَــْينَ  أَلْفــتَ  َمــا َجِميًعــا اْألَْرضِ  ِفــي َمــا أَنـْ
نَـُهمْ بَـ  أَلفَ  اللهَ    .]63: [األنفال ﴾يـْ

  .حممدأن نقول: عبقرية  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبوال يصح أدبًا مع 
فكــانوا ُيطلقــون علــى أي أمــٍر  ،كــانوا يقولــون جيتمــع فيهــا اجلــن  ،عبقــر: هــو واٍد مــن أوديــة العــرب

  عظيٍم "عبقر".
  وقيل: إا ُتطلق على سيد القوم.

 ،اجلليـــل عمـــر بـــن اخلطـــاب الصـــحايبـــذه الكلمـــة  -هللا عليـــه وســـلمصـــلى ا- النـــيبوقـــد وصـــف 
  رضي اهللا عنه وأرضاه. ،»هُ يَ رْ فَـ  يرِ فْ ريا يَـ بقَ أيُت عَ ا رَ مَ فَ «فقال: 

وأمت  الصــالةعليــه أفضــل - أعلــى وأعظــم مــن هــذه األمســاء مجيًعــا -صــلى اهللا عليــه وســلم- النيبفــ
  .السالم

 ،مبنــه وكرمــه أن جيعلنــا وإيــاكم مــن اهلــداة املهتــدي -ســبحانه وتعــاىل-وأســأل اهللا  ،ونكتفــي ــذا
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 


